Referat fra generalforsamlingen på Randers Lilleskole den 25. marts 2019

Følgendepunkter blev i overensstemmelse med den udsendte dagsorden behandlet på
generalforsamlingen:
l.

Valg af dirigent
Hans-Jørgen Nymark Beck blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til

generalforsamlingenvar sket i overensstemmelse med skolens vedtægter
2. Valg af referent
Hans-JørgenNymark Beck blev valgt som referent.
3. Skolelederen aflæggerberetning

Skoleleder Peter E. Knøssaflagde beretning, l beretningen kom Peter bl. a. ind på bestyrelsens og
personalegruppens arbejde med en visionsprocesfor skolens fremtidige praksis og pædagogik.
Visionen er, at skolen (l) vil værepolitisk aktiv, (2) en kulturinstitution i byen, (3) mere tydelig i
skolens profil, (4) en bæredygtiggrønskole, og (5) en skole der griberfriheden til at bestemme selv
og fastholderværdierog kulturbærendefag. Navnligvisionen om at væreen bæredygtig,grøn
skole med miljøbevidstebørnogvoksne harværettydelig i det forgangne år med bt. a. etableringen
af en frugtbank, emneuger om nogle af FN'sverdensmål og projektopgaver om bæredygtighed.
Peter kom i sin beretning også ind på personalesituationen, hvor 2018 har budt på nogle
omstruktureringer, men med en stadig stor og god stabilitet i personalegruppen. Sidste år var der

221 elever på skolen, og der er stor søgningtil skolen. AfslutningsvisfremhævedePeter de mange
gode initiativer og arrangementer fra skolens kulturudvalg og venskabsforening. Der er også grund
til at glædesig over, at skolens traditioner med bl. a. skolemusical og Magnolia-traditionen holdes i
hævd- sidstnævntemed et nyt magnoliatræ,som er skænketskolen af Bent Kallehauges

Mindefond.Året2018bødogsåpå prisertil skolen med Arkitekturprisen, Springfrøprisenfor "Alice
i eventyrland", og da grønthold vandt aviskonkurrencen.
Der var i forlængelseaf beretningen mulighed for at stille spørgsmål til Peter.
4. Bestyrelsen aflæggerberetning

Formand for bestyrelsen, RenéBergAndersen, aflagde bestyrelsens beretning og redegjorde i den
forbindelse bl. a. for arbejdet i bestyrelsen, herunderogsåfor det igangværendearbejde med
visionsprocessen. René redegjorde kort for skolens økonomi,herunderat skolen haren god
økonomi,et flot elevtal, og en fin søgningtil de kommende årgange. René kom i beretningen videre
bl. a. ind på det ansvar og den forpligtelse, som en friskole har til at forvalte friheden til at drive
skolen på. Det er et ansvar, som bestyrelsen og personalet gerne tager på sig, og som harfundet
udtryk i bådedagligdagen på skolen, men ogsågennem de mange kreative projekter, der er blevet
gennemført i løbet af 2018, og som har væretmed til at styrke Randers Lilleskoles profil som en
kreativ skole. Renégjorde videre rede for bestyrelsens fokus på at styrke forældreinvolveringen,

som bestyrelsen anser for meget væsentligfor et stærktskolefællesskab. René kom i den

forbindelse ind på arbejdet i de to arbejdsgrupper, som bestyrelsen har nedsat, og som også
arbejder med forældreinvolvering.Den ene arbejdsgruppe. Kulturudvalget, skal bidragetil at gøre
det grønne hus til en kulturbærendefaktor i området gennem forskellige kulturelle arrangementer,
og den anden arbejdsgruppe. Skolehaven, arbejderfor at anlæggeog drive en skolehave (Kristrup
Engvej), der skal fungere som et læringsrumfor forældre,elever og undervisere på skolen. René
oplyste, at Randers Lilleskole skal væreværtved lilleskolernes festival 2021, der samtidig bliver en
markering af skolens 50 års jubilæum.Afslutningsvis takkede René bestyrelsen, herunder de

afgåendemedlemmer, for indsatsen i det forgangneår.
Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen.
5. Gennemgang af regnskabet for 2017

Skolens revisor, statsautoriseret revisor Ole Skouboe, uddelte uddrag fra skolens årsrapport2018,
der herefter blev gennemgået, l den forbindelsegjorde Ole Skouboe bl. a. rede for årsrapportens
udvisende i forhold til budgettet for 2018. Det har igen i årvist sig, at budgettet har holdt, og det
harfaktiskværetmuligt at slutte året med et bedre resultat end budgetteret. Regnskabet blev
godkendt af bestyrelsen den 6. marts 2019, og regnskabet har ikke givet anledning til
bemærkninger.Ole Skouboe tilkendegav, at der er grund til at næretillid til skolens budgetter, og
at skolen efter hans vurdering fortsat har en sund økonomi.

Dervar herefter lejlighed til at stille spørgsmål.
6. Fremlæggelseaf budget for 2019
Skolens revisor, statsautoriseret revisor Ole Skouboe, gennemgik skolens budget for 2019, og

oplyste bl. a., at der ifølgebudgettet forventes et overskud for 2019 på ca. 550.000 kr. Dervar
herefter lejlighed til at stille spørgsmål.
7. Indkomne forslag

Adspurgt af dirigenten oplyste bestyrelsens formand, René Berg Andersen, at der ikke var
indkommet forslag.

Ifølgeden udsendte dagsordenvar der under punktet medtaget som forslag, at
generalforsamlingen drøfter trafikale forhold omkring skolen, herunder tiltag til forbedring af
sikkerheden for eleverne og øvrige,som færdesuden for skolen. Punktet, der var foreslåetaf
skolens bestyrelse, blev præsenteretaf René Berg Andersen. Renégjorde rede for bestyrelsens
overvejelser vedrørendeforskellige tiltag. Formåleter at minimere biltrafikken ved skolen navnlig
om morgenen og om eftermiddagen, hvor eleverne møderog fårfri. Bestyrelsen har besluttet at
prioritere en løsning på problemet og har i den forbindelse bedt skolens ledelse om at undersøge
forskellige muligheder. Det er vigtigt for bestyrelsen, at løsningenfindes i dialog med forældrene,
hvilket også er baggrunden for denne drøftelse. Løsningen skal også findes i dialog med skolens
naboer

Underdrøftelsernefremkom en rækkeforslag på mulige løsninger,heriblandt bl. a. følgende
forslag:

arbejde for, at eleverne i højeregrad selv færdestil og fra skole
etablering afvej-bump

undersøgemulighederne for at opsættehegn langsfortovet. Det børafhjælpeantallet af
forældre,som i bil sætterelever af foran skolen, og at elever løber ud foran biler
undersøge muligheden for at etablere cykelsti
inddrage klasserne og elevrådet i arbejdet for at reducere antallet af biler foran skolen
undersøge muligheden for et tidsbegrænsetstandsningsforbud

Dervar pågeneralforsamlingen opbakningtil bestyrelsens arbejde for at finde en løsningpå
problemet.
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Følgendebestyrelsesmedlemmer var på valg:
Chris Kjeldsen
Anne Mette Houmann Pedersen
Michael Kristoffersen
Lene Blumensaat Mikkelsen

Bestyrelsesmedlemmerne Chris Kjeldsen og Anne Mette Houmann Pedersen oplyste, at de
genopstiller.

Dirigentenforhørtesig, om der var andre kandidatertil bestyrelsen. Det blev oplyst, at følgende
ønskerat stille op til bestyrelsen
Mads Holm Petersen
Arne Møller-Hansen

Mads Holm Petersen var ikke personligt til stede, men var repræsenteretifølgefuldmagt.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere kandidatertil bestyrelsen, end der er ledige pladser.
Der var ikke ønske om skriftlig afstemning.

Deopstillede blev hereftervalgt til bestyrelsen.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Ina Wittrup og Susanne Riisberg meddelte, at de gerne påtager sig hvervet som
bestyrelsessuppleanter.

Dirigenten forhørte sig, om der var andre kandidater til suppleantposterne, hvilket ikke var
tilfældet.

Susanne Riisbergoplyste, at hun ønskerat være2. suppleant, hvilket Ina Wittrup ikke havde
bemærkningertil.

Der var herefter ikke anledning til at afholde særskiltvalg til suppleantposterne, og Ina Wittrup og
Susanne Riisberg blev herefter valgt som henholdsvis l. og 2. suppleant.
10. Eventuelt

Der fremkom forslag om, at der som et fast punkt på dagsordenen til generalforsamlingen aflægges
beretning af skolens tilsynsførende.

Hans-Jørg^rL&IVmarkBeck7*<irigent
Den 7. april 2019

